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Voluntarii Paraclisului 
Catedralei Mântuirii Nea-
mului (CMN) au desfășurat 
vineri, la Afumați, ediția 
cu numărul 53 a cam-
paniei de „Prevenție și 
Educație pentru Sănăta-
te”, organizată de Patriar-
hia Română, în parteneri-
at cu Ministerul Sănătății. 
În cadrul primei campanii 
din acest an, 700 de co-
pii din localitate au pri-
mit cele mai bune sfa-
turi pentru igiena perso-
nală și alimentația echili-
brată. Cu acest prilej, co-
piii au aflat și tehnicile de 
îmbunătățire a posturii și 
de combatere a fenome-
nului de bullying. Având 
în vedere că în România 
a fost declarată epidemie 
de gripă, specialistul le-
a explicat elevilor cum să 
se ferească de virusul gri-
pal. „Ca de fiecare dată, 
insistăm pe faptul că igi-
ena personală este prin-
cipala barieră în vederea 
îmbolnăvirii. Acum, mai 
mult ca de obicei, trebu-
ie să insistăm pe faptul că 
indiferent că poartă mas-
că sau nu, cel mai impor-
tant este spălatul cu apă 
și săpun pentru păstrarea 
unei sănătății de către co-
pii și adulți, deopotrivă”, a 
spus Gelu Costache, asis-
tent balneofiziokinetote-
rapie și recuperare medi-
cală, voluntar al Paracli-
sului Catedralei Mântui-
rii Neamului. Micuții  și-au 
primit oaspeții cu ma-
re bucurie. În semn de 
recunoștință și prețuire 
pentru cunoștințele vaste 
pe care le-au acumulat, la 
sfârșitul programului, un 
grup de elevi costumați în 
frumosul nostru port po-
pular, le-a oferit invitaților 
un program artistic extra-
ordinar. La rândul lor, vo-
luntarii, care au popo-
sit în mijlocul elevilor din 
Afumați încărcați cu da-
ruri, le-au oferit tuturor 
copiilor produse de igie-
nă orală. 

„De foarte multe 
ori, copii vor să mănân-
ce acele lucruri nesănă-
toase pe care le mănân-
că ceilalți colegi și de fi-
ecare dată când cineva 
vine cu ceva sănătos la 

școală este văzut ca un 
intrus. Drept urmare, es-
te foarte bine să facem 

aceste campanii pentru 
că de aici pornește to-
tul, din școală, pentru 
că un părinte care es-
te conștiincios, care are 
grijă și știe principii-
le alimentației sănătoa-
se degeaba îi dă un pa-
chet sănătos copilului la 
școală dacă acesta nu 
poate să îl mănânce de 
rușine față de colegi sau 
pur și simplu că este an-
trenat într-o alimentație 
nesănătoasă colectivă”, a 
explicat dr. Simona Car-
niciu, medic specialist în 
Diabet, Boli Metabolice și 
Nutriție și voluntar al Pa-
raclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului.

„Este o activitate 
foarte utilă pentru copii, 
mai ales pentru cei care 
provin din mediul rural. 
Aici fiind foarte aproape 
de București, acești copii 
cunoșteau foarte multe 
noțiuni despre îngrijrea 
sănătății. Dar, chiar și 
așa, este foarte impor-
tant pentru ei să vină un 
medic și să le întărească 
ideea că toate aceste lu-
cruri sunt esențiale pen-
tru ca mai târziu să nu 
aibă probleme de sănă-
tate. În acest an, ne do-
rim să desfășurăm foar-

te multe activități de pre-
venție. Toate prezentă-
rile specialiștilor, de as-
tăzi (n.r. – vineri, 1 fe-
bruarie), au fost adaptate 
conform vârstei copiilor și 
i-am grupat pe trei serii, 
fiecare serie a câte 230 
de tineri, aproximativ”, a 
spus Dănuț Prună, coor-
donatorul voluntarilor Pa-
raclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului. „Parohia 
noastră s-a organizat în 
acest parteneriat frumos 
pe plan local cu Școala 
Afumați reprezentată prin 
doamna directoare Iza-
bela Pena și prin domnul 
primar Gabriel Dumăni-

că, s-a mobilizat prin or-
ganizarea efectivă a eve-
nimentului și prin oferirea 
la plecarea elevilor a unui 
sandviș și a unei ape pla-
te. Un eveniment deose-
bit pentru toți copiii și ti-
nerii comunei Afumați, 
lucru remarcat și de ca-
dre didactice, de Primă-
rie și de noi, preoții, și de 
părinții elevilor implicați”, 
a spus părintele Florin 
Ionică, parohul Parohiei 
Afumați II.

„Cu siguranță es-
te unul dintre cele mai 
 mari evenimente, un eve-
niment de care ne bucu-
răm că are loc în comu-

na Afumați. Școala es-
te considerată o priorita-
te de Primăria și Consi-

liul Local și suntem me-
reu alături de ei și venim 
tot timpul cu proiecte noi. 
Acest proiect al Paraclisu-
lui Catedralei Mântuirii 

Neamului ne-a încântat 
foarte mult”, a spus Ga-
briel Dumănică, primarul 
comunei Afumați. Pes-
te 12.000 de persoane 
din 13 județe au benefi-
ciat până acum de spri-
jinul voluntarilor Paracli-
sului Catedralei Mântu-
irii Neamului, în cadrul 
Campaniei de „Prevenție 
și Educație pentru Sănă-
tate”. Toate acțiunile so-
cial-filantropice ale Para-
clisului Catedralei Mântu-
irii Neamului sunt derula-
te de către voluntari sub 
coordonarea atentă a pă-
rintelui arhimandrit Cipri-
an Grădinaru.
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„Prevenţie şi Educaţie pentru Sănătate”, în Afumați 

700 de copii, beneficiari ai campaniei 
Patriarhiei Române
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Așa cum ne-au obișnuit deja, voluntarii 
Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului 
continuă seria acțiunilor sociale în județul 
Ilfov și în acest an. Vineri, pe 1 februarie, 
aceștia s-au întors în comuna Afumați 
unde, împreună cu experții în sănătate, 
i-au ajutat pe copii să învețe să trăiască 
sănătos.  
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Totul pornește 
din școală”
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Nutriție
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E important 
să vină un 
medic să le 
întărească 
ideea că 
igiena le 
protejează 
sănătatea”
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Primăria și 
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sunt mereu 
alături de 
elevi”

primarul comunei 
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Prin grija primarului Gabriel Dumănică, a părintelui 
Florin Ionică și a coordonatorului voluntarilor CMN, 
Dănuț Prună, campania a fost un succes   


